ERHVERVSUDDANNELSER
– ER DET NOGET FOR MIG?
Tilbud til grundskolens 6.-7. klasser

UNGDOMSBYEN TILBYDER ERHVERVSFORLØB INDENFOR 3 HOVEDOMRÅDER
Send kommunens lærere og elever på
erhvervsforløb med Ungdomsbyen.
Vi koordinerer mødet mellem skolen,
kommunen, erhvervsuddannelserne og det
lokale erhvervsliv om et lokalt tilbud.
Tilbuddet inkluderer fagligt rollespil,
undervisere, leje af værksteder eller
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ØGER KENDSKAB TIL …
• den enkeltes evner og interesser
• erhvervsuddannelser og det moderne
arbejdsmarked
• innovation, iværksætteri,
bæredygtighed og teknologi

learning lab på TEC, NEXT og Knord, praktik
på en privat eller offentlig arbejdsplads
samt oplæg på skolens forældre- og
lærermøder.
Send lærere og elever trygt afsted
med Ungdomsbyens pædagogiske
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STYRKER SKOLENS BETYDNING VED AT …
• understøtte matematik, samfundsfag,
fysik, dansk, biologi og billedkunst
• dække Arbejdskendskab, Uddannelse og
job samt Sundhedskundskab
• introducere til multimodal
karrierelæring

konsulenter, der sammen med fagfolk fra
hovedområderne underviser eleverne på
skift.
Ungdomsbyens erhvervsforløb har eleven
i centrum og…
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MOTIVERER ET KVALIFICERET
UDDANNELSESVALG VED AT …
• introducere til arbejde med
bæredygtighed og teknologi
• skærpe lærerens praksisfaglige
vurdering
• tilbyde transformative
læringsmiljøer

BLIV (UD)DANNET TIL BÆREDYGTIGHED
PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE
Flere og flere erhvervsskoler arbejder
strategisk med FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling. Det er
også et af de gennemgående temaer
i Ungdomsbyen erhvervsforløb,
hvor eleverne skaber bæredygtige
løsninger og møder muligheder
indenfor grøn omstilling, e-handel eller
velfærdsteknologi.

ERHVERVSFORLØBENE TILBYDER:
• intro til faglige begreber gennem
særligt udviklede spil
• Praksisfagligt arbejde på værksted eller
i learning lab
• Praktik på en privat eller offentlig
arbejdsplads
• Personlig refleksion i et
karrierelæringsperspektiv

HANDEL

BYGGERI

SAMMEN HANDLER VI PÅ FREMTIDEN

SAMMEN BYGGER VI FREMTIDEN

Bæredygtigt iværksætteri, salg og
markedsføring er gennemgående
for dette forløb. Gennem rollespil
introducerer vi til erhvervsuddannelsens
fag med matematik, dansk, samfundsfag,
håndværk og design.

Her spiller, bygger og lærer eleverne om
byggebranchens bæredygtige fag og
jobs. Gennem rollespil introducerer vi
til skolens fag og løser problemer med
teknologi, innovation, matematik, dansk,
samfundsfag og fysik.

Eleverne udtænker forretningskoncepter,
prøver kræfter med e-handel og shipping
og binder viden, praksisfaglighed og
læring sammen i handelsuddannelsens
learning lab.

SOSU
SAMMEN PASSER VI PÅ FREMTIDEN
Lad eleverne prøve kræfter med socialog sundhedsuddannelsen i learning lab.
Gennem rollespil indenfor ældreområdet
introducerer vi til velfærdsteknologi og
professionelt omsorgsarbejde.
Eleverne arbejder med folkesundhed
gennem fagene teknologi, biologi, dansk
og samfundsfag. Forløbet lægger vægt
på at eleverne danner erfaringer og får
indsigt i dels et fagområde, dels egen
læring og præferencer.

Elever og lærere udforsker en lokal
byggeplads og løser cases med kreativitet
og praksisfaglighed. De trækker i
arbejdstøjet som både malere, tømrere
og murere og skaber prototyper på egne
bæredygtige drømmehuse.

KOM I GANG MED
VERDENSMÅLENE PÅ
JERES SKOLER
Ungdomsbyen koordinerer de danske
verdensmålsskoler og har flere års
erfaring med at integrere verdensmålene i
undervisning og i skolens hverdag.
Vi hjælper skoler med at komme godt fra
start, så FN’s verdensmål bliver til deres mål.

MOD PÅ
MEDBORGERSKAB?
Det kræver stort mod at være medborger i
dag. Ungdomsbyen ruster elever og lærere
til at træffe kvalificerede valg.
Book endagskursus i medborgerskab,
konflikthåndtering, økonomi m.m. hos os,
så giver vi gratis frokost - vi kommer også
ud i hele landet.

Læs mere om øvrige tilbud og
priser på Ungdomsbyen.dk.
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